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Garantievoorwaarden
Remeha

Kwaliteit staat bij ons voorop. Mede door 

de registratie van je product zijn wij in staat 

garantieaanspraken sneller af te handelen en de 

kwaliteitsbewaking nog verder te verbeteren.



Remeha garandeert de goede werking van de bij u geïnstalleerde Remeha cv-ketels en systemen met inachtneming 
van de hieronder vermelde voorwaarden:

Wandketels, eVita, kickspace, warmtepompen, warmwaterbereiders, hybrides en zonlichtsystemen. 

1    De registratiekaart dient online volledig ingevuld te 
worden door de gebruiker en/of installateur binnen 4 
weken na plaatsingsdatum op remeha.nl/garantie.

2    Het toestel dient te zijn geïnstalleerd en ingesteld door 
een gekwalificeerde installateur (hierna “de installa-
teur” te noemen) volgens de geldende (lokale) wet- en 
regelgeving en met inachtneming van de door fabri-
kant verstrekte installatievoorschriften.

3    Het toestel dient periodiek onderhouden te worden 
door de installateur volgens de onderhoudsinstructies.

4    Reparaties mogen uitsluitend door een installateur  
zijn uitgevoerd.

5    De garantie heeft alleen betrekking op tijdens de 
garantieperiode aan het licht getreden gebreken, voor 
zover deze gebreken berusten op materiaal of fabri-
cage- en/of constructiefouten, zulks ter beoordeling 
van Remeha. Bij het optreden van dergelijke gebreken 
worden de betrokken onderdelen gratis ter beschik-
king gesteld. Herstel of vervanging van onderdelen 
heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantie-
termijn tot gevolg. Uitgesloten onderdelen op garantie 
zijn de zogenaamde slijtageonderdelen, waaronder 
(glas)zekeringen en anodes. De arbeidskosten komen 
niet voor vergoeding in aanmerking, met uitzondering 
van warmtewisselaars en Stirlingmotoren.

6    Defecte onderdelen dienen retour gezonden te 
worden om voor garantie in aanspraak te komen en 
worden eigendom van Remeha B.V.

7    De aansprakelijkheid van Remeha B.V. is beperkt tot 
de nakoming van de in deze garantievoorwaarden 
omschreven  garantieverplichtingen. Remeha B.V. is 
behoudens dwingendrechtelijke bepalingen inzake 
productaansprakelijkheid niet aansprakelijk voor 
schade aan de zijde van de gebruiker. Indien Remeha 
B.V. aansprakelijk is wegens een tekortkoming in de 
nakoming van deze garantievoorwaarden, kan de 
gebruiker uitsluitend directe schade als gevolg van die 
tekortkoming vorderen en wel tot een maximumbe-
drag ter grootte van de oorspronkelijke aankoopprijs 
van het toestel, met uitsluiting van indirecte schade 
(waaronder vermogensschade en bedrijfsschade). 
Deze garantievoorwaarden laten de rechten of vorde-
ringen van de gebruiker op grond van de wet onverlet.

8    Aanspraken op garantie vervallen indien de gebruiker 
niet conform de garantievoorwaarden heeft gehan-
deld.

9    In onderstaande tabel wordt de garantieperiode per 
Remeha product vanaf de installatiedatum vermeld.  

Remeha product 1 jaar 2 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 

Wandketels 

Calenta ✓

Calenta Ace ✓

Tzerra Plus ✓

Avanta ✓

eVita ✓

Quinta Pro ✓

Quinta Ace ✓

Calora Tower ✓

Warmtewisselaar ✓

Warmtewisselaar eVita ✓

Stirlingmotor eVita ✓

Overige onderdelen ✓

Thermostaten 

eTwist / iSense / qSense / Celcia MC4 / 
Rematic MC / c-Mix

✓
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Remeha product 1 jaar 2 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 

Zonlichtsystemen

Collectoren DB200 ✓

ZentaSOL Upgrade ✓

ZentaSOL Plus ✓

RemaSOL ✓

Calora Tower 220 SHL ✓

Overige onderdelen ✓

Staande ketels 

GAS 210 / 310 / 610 ECO Pro 
en GAS 220 Ace

✓

Warmtewisselaar ✓

Overige onderdelen ✓

Warmtepompen

Gas HP ✓

Sealed circuit ✓

E-HP ✓

Warmtewisselaar E-HP ✓

Eria Tower ✓

Voorraadvat Eria Tower ✓

Neptuna ✓

Mercuria ✓

Plintverwarming

Kickspace ✓

Hybride oplossingen

Tzerra HP Hybride Plus ✓

Warmtepomp ✓

Overige onderdelen ✓

Warmwater oplossingen 

Gasboiler: SEN, RSC, BW, EBW, ✓

Elec.boiler: ES ✓

Voorraadvat: ST ✓

SEN-HT, RSC-HT en BW-HT ✓

CWH / CWH Ace ✓

EF pro ✓

(L)WH(C) / (L)WHi(C) ✓

Warmtewisselaar (L)WH(C) / (L)WHi(C) ✓

Overige onderdelen ✓

Oplaadsystemen

Aqua LPH ✓

Aqua Load ✓

Aqua Cella ✓

Overige onderdelen ✓
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Remeha product 1 jaar 2 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 

Remeha Boilervaten

Aqua Plus ✓

Aqua Pro ✓

Aqua system Pro ✓

Boiler Comfort systemen ✓

Overige boilervaten ✓

Overige onderdelen ✓


